
424 Z česlt,fch hrad , zá,mk a krajin
sluje sbírka kresebn1fch pŤedloh, kterou sestavil učitel v. J. I{. Boušek a již vy.
dává učiíelské nakladatelstvl Rašínovo. Leží pňede mnou první sešit o 2l krcs.
bách K. Liebscherov1ich a 2 kresbách V. Brechlerov1y'ch, vesměs vy at ch ze zná.
mého dÍla Sed]áčkova Hrady a zámky české. Pan sestavovatel vykládá v rlvodě,
že jest tÍeba začátečníkovi kresliti podle pŤedloh a nestavěti ho pňímo pŤed pŤl.
Iodu' a dovolává se pro názor svrlj slova Leonarda da Vinci: ,,Kresii nejprve poclle
dobr]ich mistrrl... Ve s]ově Leonardově jest Jistě dobrÝ smyst; i RuskinJest ho po.
slušen, i Ruskin učí kresliti podle děI velikfch kreslÍŤ nebo ma]1Ťri. Tňebas neraa
pÍlsahám in verba magistrorum, Jest piece patrno, Že postaviti začdtečnlkabcz nrc-
tody pňed pÍírodu jest tolik jako vydati Jej beze zbraně ritoku olrromnfch sil, Jimžnedovede čeliti a jimiž nrusÍ bft rozdrcen. Ale ovšem i metoda Vinciho má nebez-
pečÍ nemalá a nesnáze nemalé. Nejprve jde o to, aby práce, podle nichž se učí
zač,áIeč,nlk kreslit, byla díla opravdu místrouskti, t. j. dí]a typicky čísté a jasné
nletody, dí]a vrcholná ve všem, i v jasnosti a zákonnosti své. A'tolro naprosto
není u vzorťt, které vybral p. Boušek: Liebscher a Brechler nejsou vrlbec žádnl
dobňÍ místŤi v]Ítvarní a nejrnéně ve]icÍ kreslíi'i - jsou pouzí laciní man}'risté a chudÍ
rutinéŤi, kteÍí se blfskají prázdnjmi cetkami. Z nich nem žc si Žák pňisvojit nic
než chu'doduchou Íaleš, prázdné efektnictví a vražednou šablonu. Z nich mriŽe senaučií jen ]íbivému a mazlivému hračkáŤství, nikdy ne kresbě opravdové: není
opravdové kresby bez vyspělého a rozhodného karakteru, bez duševní jadrnosti,
bez duševního zraku vychovaného k statečnosti: s v1ichovou technickormusí jíti
ruku v ruce tato v chova duševní. AIe nic z toho ncmohou dát Žákovi vybranépňedlohy - naopak: udusí v něm zárodek kaŽdé vJrtvarnické karakternosti a po.
stavÍ jej nakonec pÍed pŤírodu jako slabošského kleštěnce. Z Lěchto,,vyžran1/ch
zubli.. (jak Ťlkával m j drahy Chittussi českym hradrim) d1rše na tebe íyívarnická
i estetická plesnivina a mr1žeš jen litovat, žc dnes jest. možná taková pošetilost,
jakou Jsou tyto píedlohy kresebné'

Ceští mistŤi.malíži: I, Děilina
S tlmto názvenr počal p. HrnčÍň v Nyrnburoe vydávat sbírku reprodukcÍ děl

č':sk 'ch malíirl, lacinou sbírku sledující ve všenr, ripravou a íušínr i cenou (K l,20),
vzor popularisačnÍho podniku anglického, věnovaného velik1y'm mistrrtm svěťov}im'
Jsem rád upŤímn]/ a proto povÍm bez obalu, že mám dr}vodné pochyby o urně.
lccky vzdělávacím ričelu této sbírečky. Pochybuji, Že jest možno mÍti mnolro z re.produkcí tak drobn1f'ch, jak je bude podávat tato sbírka. Dnes nejlepší v:Ítvarní
historikové a estetikové protestují i proti velikfm publikacím pŤináŠejÍcím v pěk.
n1ich reprodukcích dílo velikfch mistrrl: obecenstvo hltá takové puilikace ;at<ofiné vědomosti populárně historické a ztrác|k umění poměr intimnÍho prožití a pro.
cítěnl' MnožÍ se stále lidé, kteňí umění spásají, a vymírají ti, jimž bylo piedmětem
osobní lásky, osobnÍho vkusu a procítěni. Lidé dlv;jí se na umění čÍm dál tím vÍcese stránky naukové a kultura pÍi tom pohoŤívá: vzrrlstá nebezpečí nového civili.sovaného barbarstvÍ. Knlžky formátu, kterf si zvolil p. HrnčÍň, nemohou b1rt mno-hgm vlc než marnou hračkou. A pak ten vlběrt Nechápu prástě, jak jesť moŽno

zahájit sbírku rnoderních nratíirl českfch Dědinou. Pan Dědina nemá naprosto 425

záa"eno práva na toto čestné místo, tíebas mu v rlvodě p. Bourdelle rozhoupával

senepratetstoji kaditelnici. Již soudy p. Bourdellovy o některjch našich mladších

vÝťvarnícich, pokud byly tištěny v českjch listech, zaráŽe|y svou nekritičnostÍ, ale

i zde jest tňeba pi.ímo zakŤiknouti. Několik chytrfch zámlk, kter1y'mi p' Bourdelle

salr,trje své umělecké svědomí, prostoduchj českf čtenáŤ nepozná a tak bude brát

tloslova a jako uměleckf soud, co jest jen pŤátelská rlsluha' P' Dědina jest čilf

rrrÓdní i]ustrátor' ale není žádn}r umělec-malÍí, malíň-t,vrlrce: na jeho olejÍch Jest
jen kus smělosti a jakási rozmáchlá macha. Jest možno, že p. Dědina jest dobrf
jlomocník Besnard v a že odkoukal svému patronovi něco z Jeho espritu, brilant.

nosti i ]ehkomyslnosti (hlavně té poslední), ale na uměleckou individualitu to ještě

nestači.

o umělecko ilějin,ném lžiuzilělá,ní nebo paazilěIání

rozcpsal se v dubnové Neue Rundschau znamenitÝ německf historik uměleckf'
IIeinrich wÓIÍÍIin. Slova jeho stojí za to, aby byla slyšána i u nás. Jsou to varovná
..iova doběo která zapomÍná, že umění jako mocnosti Životní a velikému Životnímu
ciaru moŽno se pŤiblíŽit jen pietně prožívajícím citem; době, v níž Ťídnou praví mí.
louníct tměn1 a rozmnožují se zato povážlir'ě pseudoznatelé a pseudokritikové'
I u nás stává se dnes povážtivé často umění pŤedmětem naukovfm tarn, kde má
bjti jen pÍedmětem rozkoše, procÍtění a promilování; i u nás vyskytují se lidéo
kteť.í umění spásají rozumovÝmi íormu]kami; i u nás trpíme uměleckfm historis.
mem špatně pochopenym. I u nás zapomínají lidé, že nerozhoduje v umění, co
jsem viděl nebo piečetl, ale co jsem strávil. I u nás zapomíná se, že každé poznánl'
]<teré nemohu obrátit v život' mne jen zeslabuje jako prázdná pŤítěž:

,,Znát dějiny umění platí již tolik, jako rozumět umění. A to právě jest no.

1lravda a laické obecenstvo dostává se ve zcela kŤivf poněr k umění tím, že so
vzdává vÝhod svého pňirozeně nehistorického stanoviska a nemrlžo za ně získati
jiné stanovisko, stanovisko odborně historické...

,,Nejprve: lidé vidí pŤíliš mnoho. Historik ovšgm má znáti svrlj materiál uplně'
Nemrlže započ,1L se stavbou, pokud nevyzkoušel všecky kameny stavební. Právě
naše doba jcst ve zvláštním smyslu sběratelská, dobou inventarisování a registro.
vánl' Všude narážíte na práce katalogové, vcliká souborná vydání atd. A obecen.
stvo nepozorovaně dostalo se do téhož proudu, aniž toho má potŤebu. KupujÍ si
raději mizerné dílo obsahujíc1 ušeckg obrazy Rubensovy než ]ednu pravou starort
jadrnou rytinu rubcnsovskou. Jednotlivy kus bez spojitosti nemá jiŽ ceny pro
smysl jednostranně historicky zaujatf, a vzácn1y' jest poctivf diletantism, kter1y' tu
a tam si vybírá, co Se mu líbí. Lidé cítí povinnost všecko vidět a ío jest škoda'
neboť tímto zprlsobem vidí pÍíliš mnoho, t. j. nic, docela nic...

,,CtiŽádosí moderního,vzdělaného. turisty jest psychologická nestv ra. S rrtrrě-
]ecko historickou riplností problrají se v ltalii chrámy a musea' kde by pňecc dalo
se lehce pochopit, Že tak nemožno získat ani jediného hlubšího dojmu, neboť jedcn

dojem maŤí dojem druhf. Cestování stává se mukou, ale člověk měI by špatné svě-
domÍ, kdyby si je ulehčoval. A poslézer musí to jítI Cestovatelské knížky určují
míru denních vÝkon a piece nezrlstaneme pod takovfmi normamil..
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